Nieuwsbrief
25 mei 2022

Beste ouders en verzorgers,
Aan het eind van elke maand kunt u van mij een nieuwsbrief verwachten aangaande Panta Rhei.
Door de leerkrachten wordt u via Parro geïnformeerd over het reilen en zeilen in de klassen.
Als team van Panta Rhei hebben we een gezamenlijke missie. Deze focus is wat ons bindt:
“We willen dat elk kind zich breed ontwikkelt en optimaal groeit in een veilige omgeving waar
kinderen en leerkrachten plezier hebben.”
We hebben een gezamenlijke visie waarmee we dit willen realiseren. Die visie is gebaseerd op
een aantal kernwaarden: rust, structuur, veiligheid, plezier en mede-eigenaarschap. Daarom
hebben we:
● een team van zeer betrokken leerkrachten die trots zijn op de school
● het continurooster met het 5 gelijke dagen model
● goede afspraken over onze lessen
● een mooi ruim gebouw met goed binnenklimaat
● PBS: een veilige sfeer om te kunnen leren
● Snappet: de kinderen zijn mede-eigenaar van hun leerproces
● portfolio gesprekken: de kinderen vertellen u over hun leerproces
● een leerlingenraad
● ateliermiddagen
● Panta Rhei theater van en voor kinderen en ouders
● ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel

Agenda
-

26 en 27 mei:
3 juni:
4 t/m 6 juni:
10 juni:
14 t/m 17 juni:
20 juni:
21 juni :

Vrij i.v.m. Hemelvaart
Schoolreis groep 3 t/m 6
Pinksteren. Maandag vrij.
BBQ en Fancy Fair van 16.30 - 20.00 uur
Avondvierdaagse
Studiedag. Kinderen vrij.
Mr vergadering.

Algemeen
Op vrijdag 10 juni hebben wij op school de bbq en de fancy-fair. Deze gezellige festiviteiten
zullen plaatsvinden voor jong en oud, familie, vrienden en andere belangstellenden.
Tijd: 16.30 - 20.00 uur.
Fancy-fair
Tijdens de fancy-fair zijn er in en om de school
allerlei spelactiviteiten waar de kinderen aan
deel kunnen nemen. Om aan deze spellen mee
te kunnen doen, kunnen ze een Panta Rhei
strippenkaart kopen bij de kassa. Deze kost €5,
met daarop 10 vakjes met €0,50 cent erop. Het
wisselt per spel hoeveel het kost om deel te
nemen. Bij sommige activiteiten zijn er zelfs
prijsjes te winnen, hoe leuk is dat! De volgende spellen kun je doen: voetbaldoel, darten,
sjoelen, spiraal, korfbal schieten, cakjes versieren, grabbelton, buishangen en nog veel meer.
Daarnaast kunt u ook loten kopen voor het Rad van Avontuur, waar ook leuke prijzen te winnen
zijn. Heeft u óf het bedrijf waar u werkt, leuke prijzen voor het Rad van Avontuur? Dan kunt u
deze afgeven bij meester Jan. (mag allemaal in mijn kantoor)
Een deel van de opbrengsten zullen naar een goed doel gaan in Zeewolde!

Bbq
Tegelijkertijd zal ook de bbq plaatsvinden in en om de school. Zoals vele van u gewend zijn, zal
de bbq bestaan uit een paar stukken vlees, stokbrood, salades & sausjes. Daarnaast is het ook
mogelijk om iets te drinken of een ijsje te kopen in de keuken, met de Panta Rhei strippenkaart.
Voor de kinderen zal er ook een limonadekabouter zijn, waarvoor
de kinderen een beker kunnen kopen bij de kassa voor €1. Ze
kunnen daarna onbeperkt gebruik maken van de
limonadekabouter.
Om deel te kunnen nemen aan de bbq, is het belangrijk dat u zich
van tevoren aanmeldt. De periode dat u zich hiervoor aan kunt
melden is van 23 mei tot en met 2 juni. Het is de bedoeling dat u
de uitnodiging invult met uw familienaam, het aantal personen &
het totale bedrag. Deze kunt u inleveren in de kartonnen
brievenbus bij de keuken. Door middel van een QR-code kunt u
dan het juiste bedrag invullen en overmaken.
Let op! Het is niet mogelijk om deel te nemen aan de bbq als u
zich niet van tevoren heeft aangemeld! De fancy-fair is zonder
opgave mogelijk.
Aanvullende informatie:
- De Panta Rhei strippenkaart is verkrijgbaar bij de kassa en kost €5. Dit kan zowel digitaal als
contant betaald worden.
- Met de strippenkaart kunnen zowel de spellen als het drinken/ijs betaald worden. Wel zo
gemakkelijk!
- Op de uitnodiging kunt u ook aangeven als u liever vegetarisch of halal wilt eten.
Wij hebben er in elk geval heel veel zin in en hopen u dan te zien!
Op donderdag 12 mei hebben we weer een geslaagde brandoefening gehouden. Binnen twee
minuten was iedereen buiten inclusief de kinderen van de Bso. Helaas duurde het iets langer
voor het alarm weer uit was, maar dat weten we inmiddels ook sneller te doen.

Op vrijdag 13 mei hebben we een meer dan geslaagd kleuterfeest gevierd bij Hans en Grietje.
Mooi weer, natte kinderen en aanwezige heksen hebben het een onvergetelijk feest gemaakt.
Ouders en kleuterfeestcommissie, bedankt voor jullie inzet.
De studiedag heeft opgeleverd dat we volgend schooljaar nog nadrukkelijker met woordenschat
en begrijpend leesonderwijs aan de slag gaan. Een leesspecialist gaat ons hierbij helpen. De
ontwikkelingen gaan snel en daar moeten we op inspringen.
Het schoolreisje van groep 3 t/m 6 vertrekt vrijdag 3 juni tussen half 9 en kwart voor 9. Rond
half 4 zijn de kinderen weer terug. Er volgt vandaag nog wat uitgebreidere informatie via Parro.
Website

Via de link hieronder kunt u de site bekijken. We blijven de site verfrissen en aanpassen. Tips
zijn altijd welkom. Ook de schoolgids is hier te downloaden.
Lees meer op onze website
Een andere handige website is https://scholenopdekaart.nl/ met veel informatie over Panta
Rhei.
Iedereen fijne dagen en tot maandag 30 mei.
Vriendelijke groet, Jan van Dorsser, dir
info@obspantarhei.eu

